
Google
Formulär för att avsluta en avlidens konto.
https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=sv

Här kan du också skicka en begäran om tillgång till data från en avlidens konto. Observera att för 
detta krävs ett domstolsbeslut utfärdat i USA.

Slutligen kan man här också begära utbetalning av pengar, om användaren har tjänat pengar på 
Google-annonser, och du har ärvt dessa. Här krävs rätt så mycket dokument, samt översättning av 
dem till engelska.

Hantering av inaktiva konton
https://myaccount.google.com/inactive

Här ställer du in hur långe Google ska vänta på att flagga ditt konto som inaktivt, ställa in 
kontaktpersoner och vad de kan få tillgång till, samt välja om ditt konto ska raderas efter en viss tid 
av inaktivitet, eller finnas kvar permanent.

Facebook
Begäran om konvertering av Facebook-konto till minneskonto
https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841

Instruktioner för hur att begära att ett Facebook-konto tas bort
https://www.facebook.com/help/1518259735093203

Lägga till efterlevande kontaktpersoner som kan hantera ditt minneskonto på 
Facebook

https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=account_management&view 

Om du redan är inloggad på Facebook.com på datorn så funkar länken ovan. Om inte, gör så här:

Logga in på Facebook.com i din webbläsare.

Öppna inställningsmenyn (Lilla nedåtpilen i övre högra hörnet, sedan ”Inställningar”)

https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=sv
https://www.facebook.com/settings?tab=account&section=account_management&view
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Gå ner till Inställningar för minneskonto, och välj Redigera 

Instagram
Gör om Instagramkonto till minnessida
https://help.instagram.com/contact/452224988254813

Begär borttagning av avlidens konto
https://help.instagram.com/contact/1474899482730688
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Linkedin
Begär borttagning av avliden användares profil
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TS-RDMLP?

Twitter
Ansök om borttagning av avliden användares konto
https://help.twitter.com/forms/privacy

Några läsvärda artiklar
Döden i sociala medier – så funkar Facebook och Twitter när du dör
https://www.idg.se/2.1085/1.619951/doden-i-sociala-medier--sa-funkar-facebook-och-twitter-nar-
du-dor

(Artikel från 2015, så en del detaljer om tjänsternas policy kan vara gammal)

Det digitala livet efter döden – det här bör du tänka på
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.702465/sociala-medier-internet-efter-doden

Så hanterar du konton efter anhöriga som gått bort
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/experten-sa-tar-du-hand-om-sociala-medierkonton-
som-efterlevande
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